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Burmistrz Zaklikowa  

ul. Zachodnia 15 

37-470 Zaklików 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

I. Wnioskodawca. 

Nazwisko i imię

Dane wnioskodawcy (czy 

jest to rodzic, dyrektor szkoły lub 

pełnoletni uczeń)
 

 

1. Adres zamieszkania wnioskodawcy:  

kod pocztowy ……… miejscowość …………...... ulica ……………………………….  

nr domu ……... nr mieszkania ………. telefon  ……………………….. 

2. Adres wnioskodawcy do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania):  

kod pocztowy ……………… miejscowość …………... ulica ………………………. 

 nr domu ……... nr mieszkania ……… Telefon ……………………….. 

 

II. Dane o uczniach (należy wypełnić dla każdego ucznia, dla którego wnioskodawca ubiega się o 

stypendium: 

 

1. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

 

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: ……………………………….. 
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2. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

 

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: …………………………………………… 

 

3. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia
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miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: …………………….. 

 

 

4. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

 

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: ………………………….. 
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5. Dane o uczniu. 
 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia

 

miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: ………………………….. 

 

6. Dane o uczniu. 

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

miejscowość

ulica/nr 

kod pocztowy

Adres 

zamieszkania 

ucznia *1

W której klasie uczeń pobiera naukę

Adres stałego 

zameldowania 

ucznia

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia
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miejscowość

ulica

kod pocztowy

Adres szkoły

Nazwa szkoły (jeżeli szkoła jest w 

zespole również nazwa zespołu)

Typ szkoły

 
 

Nr PESEL ucznia: ………………………….. 

 

III. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego. 
Rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące.  Składniki dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku podlegają sumowaniu bez względu na ich źródło. 

1. Dane rodziny ucznia: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Data 

urodzenia 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Miejsce pracy, nauki  

 

1.   wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

2. Źródła dochodu: (Wpisać łączne kwoty z poszczególnych źródeł dochodu oraz liczbę 

załączonych dokumentów). 
Źródło dochodu Dokumenty Kwota/zł 

netto 

Wynagrodzenia ze stosunku pracy   

Zasiłki chorobowe   

Świadczenia rehabilitacyjne   

Zasiłki dla bezrobotnych   

Działalność gospodarcza wykonywana osobiście  

(w tym umowy o dzieło, zlecenia, agencyjne) 

  

Dochody z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 288 zł)   

Emerytury   

Renty/renty rodzinne   

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego   

Zasiłki pielęgnacyjne   

Świadczenie pielęgnacyjne   

Zasiłki z pomocy społecznej   

Dodatek mieszkaniowy   
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Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego   

Inne dochody (wymienić jakie) ......................................................   

Łączny dochód miesięczny rodziny  

Rodzina ucznia, łącznie z uczniem, składa się z ……….. osób. 

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ………..…………… zł  

Słownie: ……………………………………………………….…………………………… zł. 

 Uczeń / wychowanek ubiegający się o stypendium szkolne otrzymuje/nie otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych przyznane przez 

...............................................................................w wysokości ………........................ na okres 

.................................... (potwierdzone stosownym zaświadczeniem). 

Do wniosku załączam:  

 Zaświadczenie o dochodach netto  

 Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Zaklikowie o dochodach z gospodarstwa rolnego  

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej 

 Kserokopie opłacanych składek ZUS. KRUS \ 

 Zaświadczenie z OPS o korzystaniu z świadczeń  

 Zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych z ZUS, KRUS  

 Kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymanie alimentów  

 Zaświadczenie z PUP o wypłacanych zasiłkach dla bezrobotnych  

Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………….  

3. Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium Wyszczególnienie innych niż 

dochodowa przesłanek wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia (wpisać liczbę 

załączonych dokumentów, jeżeli wnioskodawca takie posiada).  

Liczba wszystkich załączonych dokumentów (pkt. 1-3) ……………………… 

IV. Pożądana forma stypendium szkolnego (zaznaczyć X przy wybranej formie) 

1. w okresie IX-XII 2017 r. 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą 

 Świadczenie pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

Przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium Zaznaczyć X, jeżeli dana 

przesłanka występuje 

dokumenty/ 

szt. 

Bezrobocie    

Alkoholizm   

Narkomania   

Niepełnosprawność   

Ciężka lub długotrwała choroba   

Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo 

wychowawczych 

  

Wielodzietność   

Niepełna rodzina   
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 Pomoc materialna w poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu 

odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki  

w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy. 

2. w okresie I-VI 2018 r. 

 Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą 

 Świadczenie pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych. 

 Pomoc materialna w poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu 

odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki  

w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy. 

Krótkie uzasadnienie wniosku w formie opisowej. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

1. Oświadczam, iż informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadoma/my 

odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistrza Zaklikowa o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,  

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików,  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów 

związanych z przyznaniem pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 

922 t.j.)  

 

………………………………     ………………………………… 

Miejscowość, data       podpis wnioskodawcy 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie przyznanych środków na konto bankowe.  

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………….. 

Nr konta: ……………………………………………………………………………………. 

 

W załączeniu przekazuje wydruk z banku ze wskazaniem numeru konta bankowego.  

 

………………………….     ………………………………… 

Miejscowość, data       podpis wnioskodawcy 


